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AKADEM IA MUZYCZNA IM. ST, 
MON IUSZKI W GDAŃSKU 
UL. ŁĄKOWA I - 2 

----~---.:-~ 80 - 743 GDAŃSK 

1111111111111111111111111111111 
RPW/1979/2022 
Data:2022-03-18 

Rada Doskon?łości ~-.,ukowej 
00-901 Warszawa, pl. U~lilad 1 

Dział ~<ancelaryJnY 
WPŁYNĘŁO (R?W) 

(nazwa i dane ad resowe podmiotu habil itującego, 

wybranego do przeprowadzenia postępowania) 

za pośrednictwem : 

Rady Doskonałości Naukowej 

l------·-i pl. Defi lad I 
Znakspra, ty: 00-90 1 Warszawa 

1 8. 03. 2022 

L--.,,.-----:71-- ~zaai.11. (Pałac Kultury i Nauki , p. XXIV, pok. 2401) 
/(,.,,., 

IRENEUSZ WOJTCZAK 
(imię i n:izwisko wnioskodawcy) 

AKADEM IA MUZYCZNA IM. STAN ISŁAWA 
MONIUSZKI W GDAŃSKU 

(miejsce pracy/jednostka naukowa) 

Wniosek 

z dnia 15.03 .2022 

o przeprowadzenie postępowania \Al sprawie nadania stopnia doktora 

habilitov,1anego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne. 

\lllll\11111111111111111111 1111 
SCP/389/2022 
ID:17900300000722 

Okreś lenie os iągn ięc ia naukowego będącego podstawą ubiegania się o nadanie stopnia 
doktora habilitowanego. 

Nagranie muzyki orazjej publikacja na płyc ie CD. 

Kapela Irka Woj tczaka RomTomDada 
Wydawnictwo Fundacja SLUCHA.J ! / FSR 17 
Rok wydania: listopad 202 1 

Wnioskuję - na podstawie art. 22 1 ust. 1 O ustawy z dnia 20 lipca 20 18 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 202 1 r. poz. 478 zm.) - aby komisja habilitacyjna podejmowała 
uchwalę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w głosowaniu tajnym/jawnym* 1 

I * N iepotrzebne skreślić. 



Zostule111 poi11Jim11mrn11y. :::e: 

Ad111i11istratore111 w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w ramach postępowania w 
sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego jest Przewodniczqcy Rady Doskonalo!,ci 
/liaukowej z siedzibq w Warszuwie (pl. Defilad I. XYJV piętro, 00-901 Wars::awa). 

Kontakt ::u po.fred11ictwe111 e-111ail: !,uJ;__, :1„nu , r./11 .,,,1.cl~ tel. 22 656 60 98 lub w siedzibie 

o,~~cmu. Dane osobowe lu:dc1 pr::e/lrur::ane 11• oparciu o pr::eslankę wskazanq w ar/. 6 ust. I Iii. c) 
Ro::por::qclzeniu UE 20161679 :: c/11io :: dn ia 27 kwietnia 2016 1: w zwiqzku z art. 220 - 221 oraz 
Clrl. 

232 - 240 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie ·wyższym i nauce, w celu 
przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz realizacji praw i 
obowiqzków oraz środków odwoławczych przewidzianych w tym postępowaniu. 

S::c:::ególowa inforn,a<-ja ,w temat przetwarzania danych osobowych w postępowaniu dostępna.Jest 

na stronie 1, 1, 11 r./11.1.:<.J.XJ1l /,/L11cu/<1-111/111·111u, .1.J11u-ruclu./1111!1 

.. t1w.t.{4~l ... DA~~ 
(podpis wnioskodal~
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) 


